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Gemeente van Christus, 

 

In het boek ‘De zwarte met het witte hart’ laat de schrijver Arthur Japin de hoofdpersoon 

terugblikken op zijn leven. Het verhaal gaat over 2 zwarte prinsen, Kwame en Kwasi, die op 10-jarige 

leeftijd uit Ghana naar Nederland worden gehaald. In de tijd van de slavernij, 19e eeuw, de jongens 

zijn een cadeau voor koning Willem I, in ruil voor zijn toestemming om de slavenhandel vanaf de 

Afrikaanse westkust te kunnen voortzetten, waargebeurd verhaal.  

Kwame, een van beide, weigert zich aan te passen aan dit nieuwe bestaan en de Nederlandse 

cultuur. Als hij begin 20 is keert hij als militair terug naar zijn geboortegrond. Daar blijkt hij echter 

niet meer welkom te zijn en zijn omgeving beschouwt hem als blank. In wanhoop en teleurstelling 

maakt hij een einde aan zijn leven. Kwasi kiest een andere weg en past zich aan zoveel hij kan. Hij 

vertrekt uiteindelijk naar Nederlands-Indië en staat aan het hoofd van een weinig succesvolle 

plantage. Aan het eind van zijn leven kijkt hij terug en denk na over identiteit en over kleur. 

Een paar zinnen daaruit: 

De eerste tien jaar van mijn leven was ik niet zwart. Ik was op veel manieren anders dan de mensen 

om mij heen, maar donkerder was ik niet. Dat weet ik. Er is een dag geweest waarop ik een 

verkleuring gewaarwerd. Later, toen ik dan eenmaal zwart wás, ben ik weer verschoten. 

Op mijn theevelden heb ik altijd een paar kerststerren laten planten (…). Om de 300 voet wat rood 

blad tussen het groen voorkomt blindheid bij de pluksters. Wanneer je langere tijd maar één kleur ziet 

krijg je een waas voor ogen, alsof je te lang in de zon gezeten hebt. Eén blik op de tegenkleur herstelt 

het contrast. Zo'n eenzame rode plant heeft een opvallend effect op haar omgeving. Al wat groent 

trekt naar elkaar toe. (…) Onderlinge verschillen verdwijnen, het decor wordt eenduidig. Er valt 

plotseling niets meer over te zeggen dan: ja, het is groen (…) 

De rode plant zelf daarentegen vlamt tussen het groen vuriger dan tussen haar gelijken. In de akker 

die ik voor de kerststerrenkweek altijd speciaal heb laten aanleggen, viel ze nauwelijks op tussen de 

andere exemplaren. Die kerstster was niet rood tot ik haar in haar nieuwe omgeving liet zetten. Kleur 

heb je nooit zelf, kleur krijg je door anderen. 

Kleur krijg je door anderen.  

Tijdens het voorbereiden van deze dienst werd ik aan het denken gezet door twee actuele discussies. 

1. We hebben een minister van buitenlandse Zaken, Blok, die zich zorgen maakt over hoe groepen 

mensen van verschillende etnische achtergrond samenleven. Uitspraken deze zomer die zorgden 

voor veel ophef. Ook voor reacties die laten zien hoe lastig het soms is, om dit samenleven in goede 

banen te leiden. De een voelt zich buitengesloten, gediscrimineerd, een ander voelt de angst de 

eigen ruimte kwijt te raken, veiligheid in te leveren. Reële gevoelens aan beide kanten.  

Blok zei dat het in onze genen zit dat we vooral willen samenleven met gelijkgestemden, met mensen 

die hetzelfde zijn als wijzelf. Wat dat dan ook maar precies betekent. Geen mens is gelijk, maar toch 

hebben we wel het gevoel dat sommige mensen meer op ons lijken dan anderen. Daarmee willen we 

graag ons dorpje onderhouden of samen mee gaan jagen, zoals Blok het zei. 



2. Ergens anders zag ik een discussie voorbij komen over de kerk. Veel kerkelijke gemeentes noemen 

zich veelkleurig, we zeggen het van de Oosterkerk en van de PGZ ook wel. Maar iemand stelde 

vragen bij de werkelijke veelkleurigheid van veel gemeentes. De eerste vraag is hoe veelkleurig we 

echt zijn. Lijken we vaak toch niet erg veel op elkaar, qua achtergrond, huidskleur, opleiding etc? En 

hoe groot is de werkelijke ruimte voor verschillen? Willen we toch dat iedereen zich zo’n beetje 

aanpast aan de grote middenmoot. Niet te veel afwijken, niet te stellig zijn. Is er werkelijk gesprek 

over wat ons drijft, over ons geloof, ook als daaruit verschillen blijken? Of gaan we het conflict vooral 

uit de weg? Veelkleurig wordt dan eigenlijk grijs, misschien een paar tinten grijs maar niets springt er 

meer uit. Zoals dat groen van die theebladeren.  

Veelkleurigheid, diversiteit is lastig. Je kunt daar sociologische verklaringen voor aandragen, dat we 

allemaal graag bij een groep horen. Psychologische verklaringen, dat we bijvoorbeeld bang zijn voor 

het onbekende, op zoek zijn naar veiligheid. 

Vandaag wil ik er eens een theologische stem naast zetten. De stem van Paulus. 

We hebben twee gedeeltes gelezen uit brieven uit het Nieuwe Testament: aan de Romeinen en de 

Kolossenzen. Brieven van Paulus, in ieder geval de Romeinenbrief, de Kolossenzenbrief waarschijnlijk 

ook, in ieder geval staat die heel dicht bij andere brieven van Paulus en wordt in de traditie ook aan 

Paulus toegeschreven.  

We lazen over omgaan met verschillen, over elkaar aanvaarden. Een thema dat voor Paulus heel 

belangrijk is, in veel van zijn brieven. Waarom benadrukt hij dit zo sterk? 

De Britse theoloog Rowan Williams, jarenlang aartsbisschop en leider van de Anglicaanse kerk, 

schrijft dat je je moet verdiepen in de context waarin Paulus leefde, om deze stukjes uit zijn brieven 

goed te begrijpen. Rowan Williams schreef een boekje ‘God ontmoeten in Paulus’, heel toegankelijk  

en een aanrader als je iets over Paulus wilt weten, of misschien zijn brieven, die vaak best lastig zijn 

en ook niet altijd een heel goede naam hebben, eens vanuit een nieuwe invalshoek wilt lezen. 

Paulus was Romeins staatsburger, opgegroeid in het Romeinse keizerrijk. Een samenleving met 

scherpe scheidslijnen tussen groepen mensen. In het Romeinse recht werden 3 hoofdgroepen 

onderscheiden: burgers, vreemdelingen en slaven. Als staatsburger waren je rechten gegarandeerd; 

je kon bij conflicten naar de rechtbank gaan, stemmen en je verkiesbaar stellen, veilig reizen. Aan de 

andere kant van het spectrum had je de slaven, die geen enkel recht hadden. Zij waren het bezit van 

hun meesters, volledig aan hun beslissingen overgeleverd. En dan had je nog de barbaren en de 

Skythen, de mensen van buiten het Romeinse rijk, mensen waarop werd neergekeken. Ergens 

tussenin had je dan nog de vreemdelingen; mensen die wel in het Romeinse rijk woonden en 

werkten, migranten, seizoensarbeiders, met bepaalde rechten en soms ook hoge posities in de 

samenleving.  

Je positie werd in principe bepaald door geboorte, en stond los van inkomen en rijkdom. Niet alle 

burgers waren rijk, niet alle slaven straatarm. De vreemdelingen konden door bijvoorbeeld handel 

veel geld verdienen. Dus zo liep alles door elkaar heen, in de drukke steden in het Romeinse rijk, de 

wereld waarin Paulus woonde. Een wereld die in veel opzichten ver afstaat van onze samenleving, 

zeker in het denken over universele mensenrechten. En tegelijkertijd zijn er ook parallellen, 

bijvoorbeeld in het bonte palet van culturen en activiteiten binnen de samenleving.  

Uit de brieven van Paulus wordt duidelijk dat de stedelijke christelijke gemeenschappen aan wie hij 

schrijft bestonden uit mensen met heel verschillende sociale achtergrond en status. Dat op zichzelf is 



al heel bijzonder en moet in die tijd zeker als excentriek beschouwd zijn. Een gemeenschap waarin 

burgers, vreemdelingen en slaven op gelijke voet met elkaar omgaan. 

Er komt nog een andere laag bij. Naast Romeins staatsburger is Paulus ook Jood, met de 

oorspronkelijke naam Saulus. Hij ontving een joodse religieuze opvoeding, en verzette hij zich in 

eerste instantie heftig tegen die nieuwe beweging van de volgelingen van Jezus. In die joodse wereld 

zijn die vragen over wie bij welke groep hoort, wie insider is of outsider, echte jood of niet, net zo 

belangrijk als in de Romeinse leefwereld. Je identiteit wordt bepaald door de groep waar je deel van 

uitmaakt. Slaaf of vrije, burger of vreemdeling, man of vrouw, jood of niet-jood.  

In de christelijke gemeenschappen komt dat allemaal samen, al die scheidslijnen, die identiteiten en 

gevoeligheden. En dat is behoorlijk ingewikkeld. Uit de brieven van Paulus komt geen rooskleurig 

beeld naar voren, hij legt juist de vinger bij heel wat zere plekken. Mensen die elkaar willen 

buitensluiten van de gezamenlijke maaltijden (Korinthe). Mensen die verschillend denken over de 

joodse traditie en rituelen, de besnijdenis, voedingswetten (Rome).  

Precies daarom benadrukt Paulus zo sterk dat sociale status en achtergrond er voor God niet toe 

doen. Dat iedereen welkom is, dat voor iedereen de deuren openstaan. In de context van Paulus was 

dat revolutionair. Natuurlijk kun je ook je vragen stellen bij hoe Paulus die sociale verhoudingen 

uitwerkte, omdat hij soms de sociale positie van slaven en vrouwen niet heel kritisch benadert. Maar 

de belangrijkste lijn is toch wel, denk ik: wat Paulus schrijft gaat in tegen de heersende orde en 

opvattingen.  

Paulus zegt: aanvaard elkaar, verdraag elkaar, heb elkaar lief. Waarom precies? Omdat God ons heeft 

verwelkomd, uitgenodigd, aanvaard. In een christelijke gemeenschap heeft iedereen de positie van 

burger. Met gelijke rechten en verantwoordelijkheden. Al die andere scheidslijnen worden 

overstegen, ze vallen weg. Want voor God zijn ze blijkbaar totaal onbelangrijk.  

Goed, mooie woorden, mooie idealen. Maar wat hebben ze ons te zeggen, in ons leven hier en nu?  

Het zou in ieder geval al een interessante gedachtenoefening zijn om die rijtjes van Paulus eens voor 

onszelf in te vullen. Wie zijn nu die Romeinen en Grieken, slaven en vrijen, mannen en vrouwen (hier 

niet, wel in Galaten), barbaren en skythen (de echte outsiders), besnedenen en onbesnedenen, joden 

en heidenen? Welke stickertjes plakken wij, wie zien we in welke kleur, groen of rood, wie hebben de 

macht, aan wie spiegelen we onszelf en op wie kijken we neer?  

En dan, als we ons bewust zijn van de verschillen en de kleuren? Leggen we ons neer bij die 

weerbarstige werkelijkheid? Stichten we veilige uniforme dorpjes, kerken? Het verschil tussen 

mensen als minister Blok en Paulus lijkt te zijn dat Paulus zich juist niet neerlegt bij de lastige 

realiteit. Hij ziet wel waar het moeizaam gaat, waar het wringt maar gaat daar juist het gesprek over 

aan. Omdat hij niet wil geloven dat het zo moet zijn, of zo moet blijven. Paulus gelooft heel sterk in 

de kracht van het evangelie, van dat goede nieuws dat de verschillen kunnen wegvallen. Omdat we 

voor God allemaal mens zijn, schepsel, aanvaard in liefde. Paulus getuigt van een liefde die in staat is 

ons op te tillen, ons te veranderen. We zijn immers mensen, schrijft hij in die verzen in Kolossenzen, 

die steeds vernieuwd worden naar het beeld van onze schepper en zo tot inzicht komen. Vernieuwd 

naar het beeld van onze schepper!  

Paulus prikkelt zijn lezers, hij stelt hen niet gerust maar houdt hen iets voor van God, van zijn 

koninkrijk in contrast met het Romeinse rijk. Een visioen. De vraag voor ons is of wij ons durven laten 

prikkelen, uitdagen, uitnodigen. Of wij aan die liefde geloof hechten, ons erdoor laten leiden. 



Een liefde die niet eens in eerste instantie over de ander gaat. Paulus schrijft: omdat God u liefheeft 

moet u zich kleden in medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld. Omdat God u 

liefheeft. Wij allemaal, geliefd door God, welkom bij God, steeds weer vernieuwd naar het beeld van 

die schepper. Daar begint het. Als we die liefde toelaten, ontvangen,  kan ons leven een oefenplaats 

worden, om ook andere mensen zo te aanvaarden.  

De uitdaging blijft dan om te voorkomen dat we veelkleurigheid laten verbleken tot saai grijs, of saai 

groen. Dat is ook niet wat Paulus voor ogen staat. Hij gebruikt een paar keer dat beeld van de 

gemeente als een lichaam. Waarin juist de verschillen gewaardeerd worden en ook noodzakelijk zijn.  

Als er maar genoeg kleuren zijn, is geen enkele kleur anders dan anderen, geen kleur die er niet bij 

hoort in het rijtje. Wat zou het mooi zijn als we die kleuren allemaal terugzien in onze gemeente, in 

onze samenleving. Ter ere van God. 

Amen  

 

 

 

 

 


